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"S egy ember élete sodrának új  medret teremthet, hol a jövő csíráját elültesse, 

s a belső békét új kezdésnek, tiszta lapnak megteremtse" (Hendi Ilma) 

  

Meghívó a XIII. Pszicho-Pilis 
grafológiai-pszichológiai konferenciára, 

amelyet 2013 június 29-30--án rendezünk meg 

Dobogókőn A WALDEN HOTELBEN,  

 Cím: Dobogókő Fény út 1. 

Témája:„Megújulás az értékek megőrzésének tükrében”. 
 
 
 
Szombati programok: (2013. június. 29.)  
 
9.00-10.00 Regisztráció 
 
10.00 Pálmai Anna: Beköszöntő:  

"A jövő már régóta itt a mában, látón, éberen, mindent megfigyel, él, hat és 
magokat vet el.” Pszicho-Pilisünk 13 éves hagyományának értékei… 

 
10.30 Dr. Szőnyi Magda pszichológus, a konferencia védnöke: 

" Szélirány vagy vezércsillag- kérdések az életút fordulópontjain." 
 
11.30 Szűcsné Maksa Laura: Tinijeink, fiataljaink kapcsolata a hagyományokkal 
 
12.30 Ebéd a Walden Hotel éttermében, ebéd után séta a kilátóhoz 
 
14.00 Pálmai Anna  grafo-média sorozatának vendégei:  
          Péreli Zsuzsa képzőművész és Tolcsvai László zeneszerző.  
 

15. 00 Diószegi Gabriellai: 
"Megújulás életeken keresztül, avagy hány család áll mögöttem?" 
(A Hellinger-féle családállítás elmélete és gyakorlata.) 

 
16.30 Délutáni vendégünk Csörgő Adrienn Fitness világbajnok,  

akinek kézírását a MÍT tagok Grafo-Gárdonyunkon már 
tanulmányozhatták,  s ezen a Pszicho-Pilisen  elemezhetik . 
(A legtalálóbb elemzést a fitness világbajnok választja ki) 

 
17.00 Kammerer Edina Bliss:  

A Misztériumutazás című könyv írójának bemutatkozása… 
Lelki egészség, Meditáció, Stressz oldó technikák megismertetése 

 
18.00 TEA-HÁZ?  Nem. TEA –TÁNC… vezeti: K.E. Bliss 
 
19.00 Zenés vacsora a Hotel éttermében.  
 
 
20.00 Vacsora után séta a „Nagy Kőhöz” és a Kilátóhoz, ahol idén is 
megcsodálhatjuk a naplementét, a pilisi éjszaka fényeit, majd a dobogókői 
csillagok alatt Úz Kovács Gyula csillagász előadása igazít útba minket.   
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Vasárnapi programok: (2013. június 30.) 
 
9.00-10.00 Regisztráció 
 

10.00 Megnyitó a Dunabogdányi Zeneiskola tanárainak vendégszereplésével.  
 
10.20 Pálmai Anna, a MÍT Tiszteletbeli Elnöke, a 10 éves évfordulóját ünneplő 

Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet alapító igazgatója köszönti 
a konferencia résztvevőit, majd felkéri Vékony Györgyit, a MÍT új 
vezetőségének elnökét, hogy nyissa meg a konferencia második napját és tartsa 
meg előadását. 

 
10.40 Vékony Györgyi a MÍT elnöke: Lojalitás és hűség… 
 
11.10 Szombatiné Kovács Margit a MÍTÉSZ alelnöke: Értékek és érdekek, avagy 

a kézírásvizsgálat jelene és jövője… 
 
11.40 Dr. Farkas Lászlónak, a MÍTÉSZ elnökének, a MÍT Tiszteletbeli Tagjának 

előadása: Az írásanalitika genetikai vetülete és annak kutatása 
 
12.10 Gyulai Zsuzsanna: „Kézírások – vallomások”  
 
13.00 Ebéd a Hotel éttermében (és még egy séta a nagy kőhöz, a kilátóhoz) 
 
14.00 Pető Gábor pszichológus-grafológus, a 10 éves évfordulóját ünneplő 

Grafomédia Intézet végzett hallgatója: „Pszichológus a rács mögött” címmel 
pszichológiai-grafológiai tapasztalatait osztja meg a konferencia résztvevőivel. 

 
14.40 Kerek-asztal beszélgetésünk témája: 

A megújuló MÍT hagyományainak és emberi és szakmai kapcsolataink 
megteremtése… 

 
A két napos konferencia végén lehetőség lesz feljutni a közelben lévő Boldog 
Asszony Kápolnába autókkal és gyalogtúrával, kinek-kinek ideje és ereje szerit.  
 
*A programváltozás jogát továbbra is fenntartjuk. 
 
A konferencia részvételi díja: napi jegy : 7000 , Mít tagoknak 6000.-  ebéd vagy vacsora 3000.- 
Két nap szállással étkezéssel 19 000.-, kétágyas szobában étkezéssel Mít tagnak 17000.- 
egy ágyas szoba 3 500.- 
 
 
Jelentkezni:  Pálmai Annánál  a 06-30-9 22-29 48-as mobilszámon, vagy a 
palmai.anna2@gmail.com e-mail címen, illetve  
Csörgő Lajosnénál a 06-30-2-68-40-56–os és a 06-1-212 88 01 –es irodai számon lehet. 
        
 

Kellemes szakmai és lelki feltöltődést kíván  
a 10 éves jubileumát ünneplő Interaktív Grafológusképző - és Grafomédia Intézet 

alapító igazgatója: Pálmai Anna a MÍT Tiszteletbeli Elnöke, 
 és a rendezvény támogatói: 

a Magyar Írástanulmányi Társaság, 
a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 

 és a Magyar Írásanalitikai Tudományos és Érdekképviseleti Szövetség 


